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“Uit”-nodiging

Zwembad De Vrolijkheid
donderdag van 20:30 uur tot 21: 30 uur
zaterdag van 17:00 uur tot 18:00 uur

Kom gezellig een uurtje recreatief
zwemmen met ons.
Wij bieden voor jong en oud de unieke
gelegenheid om onder professioneel
toezicht van zwembad “De Vrolijkheid”
te genieten van zwemmen zonder
zwemkleding.
Ja, je leest het goed wij zwemmen al
vanaf 1976 in ons blootje.
Zwemmen zonder zwemkleding geeft
een heerlijk, vrij gevoel, een ervaring die
we graag met je willen delen.
Iets voor jou, je partner of gezin?
Wees welkom om ter introductie bij ons
te komen zwemmen.

E-mailadres: info@nulzwolle.nl
Telefoon: 038-355 75 33
Contributie 2017 inclusief entree: € 96,00
per jaar.
Introducé(e)s zijn 3 keer welkom ter
kennismaking mee te zwemmen. (à € 3,50)
Eigen kinderen en klein kinderen mogen
3 keer gratis mee.
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Wil je 1 of 2 keer per week sportief
bezig zijn?
Houd je van baantjes trekken of
recreatief zwemmen?
Wil je ervaren hoe dat voelt zonder
zwemkleding?
Houd je van gezelligheid; alleen of
met je gezin?

www.nulzwolle.nl

Voor minder valide zwemmers zijn er
de nodige voorzieningen, zoals b.v.
een invalidentoilet, er is een brede trap
met armleuning om in het recreatiebad
te komen, dit is ook mogelijk bij het
instructiebad.
Voor de jongsten is er een apart peuterbadje van 100 m2.
Voor de waardevolle spullen zijn er
kluisjes aanwezig.

Iedere donderdag zwemmen we in het
instructie-/doelgroepenbad.
Het water van dit bad bevat géén chloor.
Het instructiebad is 20 meter bij 10 meter
groot en heeft een watertemperatuur tussen
de 28 en 32 graden Celsius.
Er wordt een gedeelte vrij gehouden voor
de snelzwemmers. In het linker gedeelte
kun je heerlijk baantjes trekken, in het
rechter gedeelte gaat het er wat rustiger

aan toe.

Iedere zaterdag huren we het
recreatiebad er bij. Dit is een
bad van 365 m2 in speelse
vormen.
We kunnen hier gebruik
maken van de waterglijbaan,
de wildwaterkreek /jetstream,
de waterval, de whirlpools en
de klimmuur.
Het water van dit bad bevat
ook géén chloor.

